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Fluitje
Donderdag 18.00 uur. Even kijken op de training van de E. Ik ben er toch én het is lekker weer. Ik zie vele
lachende gezichten en constateer dat de kinderen het naar hun zin hebben en daarnaast ook nog eens wat
opsteken van de oefeningen die ze doen. Om 19.00 uur worden de palen en korven opgeborgen en de
ballen geteld. Gelukkig, ze zijn er alle 21. Levi heeft nog wat last van zijn enkel, kan naar eigen zeggen wel
spelen, maar voor de zekerheid een reserve speler regelen. Dankzij de teamouder is dat zo gezegd, zo
gedaan. Sjaakie doet mee. We zijn klaar voor de derby. Er kan niets misgaan.
Vrijdag 18.45 uur. "Ben jij om 09.00 uur bij Villa Valto om de spelers op te vangen? Ik wil nog even bij de
voetbal kijken", geen probleem. Als mijn andere kind zou gaan voetballen, zou ik hetzelfde doen. Het is om
die tijd ook verzamelen, want we spelen om 09.30 uur. Voor de zekerheid de sleutels maar klaarleggen,
misschien zijn we wel er wel als eerste. Kunnen we meteen openen. Nog snel even het lijstje met
aandachtspunten doorgenomen: niet verdedigd schieten, meer afvangen na eigen schot en bij omschakelen
op de tegenstander blijven letten. Dat zou deze week beter moeten gaan. Er kan niets misgaan.
Zaterdag 06.00 uur. De wekker. Tja, eerst nog even klussen. Na 120 minuten noeste ochtendarbeid houd ik
het voor gezien. Douchen, aankleden, jas mee, tas mee, Femke mee. Aankomst Villa Valto 08.58 uur. Geen
sleutel nodig, het is al lekker druk. Is iedereen er? Nog eentje. Die met de shirts. Geen probleem. Eerst het
veld uitleggen en de palen opzetten. Met hulp van een andere coach en de spelers is dat zo gedaan. De
velden liggen er weer mooi bij. De tegenstander is er ook, handje schudden met de coaches en de spelers
wijzen op het veld waar ze mogen spelen. Ze hebben hun eigen bal bij zich. Nu wij nog. Gelukkig is een bal
zo geregeld. Er kan niets misgaan.
Zaterdag 09.15 uur. Spelers zijn omgekleed en staan te popelen. Inschieten dan maar. Tijd zat. Nog geen
scheidsrechter. Heb jij de scheids gezien? "Nee, niet gezien". Er is nog tijd. Het stond in de Bijblijver. Er is
een mail gestuurd. Rust maakt plaats voor lichte paniek. Misschien is de wedstrijd overgenomen. Ik zie
iemand met een fluitje. Fluit jij onze wedstrijd? "Nee, ik fluit naast jullie" is het korte, maar duidelijke
antwoord. Geen andere scheidsrechters te zien. Inmiddels is het 09.27 uur. Toch maar bellen. Voicemail.
Paniek. Een kleine rondgang leert dat niemand anders kan fluiten. Ja, ik zou zelf kunnen fluiten, maar wie
gaat er dan coachen? Dilemma. De wedstrijd niet door laten gaan is geen optie. Dan toch maar zelf fluiten.
Gelukkig ligt er een reservefluitje, een pen en notitieblokje. Ik loop naar het veld.
Zaterdag 09.32 uur. De kinderen zijn maar wat aan het doen, rommelig, maar ze vermaken zich. Niet ideaal.
De Bijblijver, 19 september 2016

1

Ik loop naar da coaches van de tegenpartij en leg de situatie uit. Ze begrijpen mijn dilemma en zien ook dat
het niet anders kan. Of toch. Zij zijn met twee, ik ben alleen. Eén van de dames offert zich op om te fluiten.
Mijn heldin van de dag. Er blijft voor beide partijen één coach over. Frustratie maakt plaats voor opluchting.
We kunnen beginnen. Blije gezichten bij de spelers. Bij de winnaars en ook bij de verliezers. Een wedstrijd
moet altijd doorgaan. En er moet altijd een scheidsrechter zijn. Een uurtje van je tijd, maakt in dit geval 10
kinderen bijzonder blij.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Namen zijn gefingeerd.

Uitslagen zaterdag 17 september 2016

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde de tweede thuiswedstrijd van het seizoen tegen de plaatselijke korfbalvereniging van
Tilburg. Na een eerdere winst tegen WION en een verliespartij tegen ONDO(M) was het deze wedstrijd
belangrijk om weer aan te haken bij de bovenste plaatsen. Dit moest ook mogelijk zijn, aangezien Tilburg de
eerste twee wedstrijden verloren had. In een gelijk opgaande eerste helft werd er vooral heel veel gescoord.
VALTO stond regelmatig voor, maar moest bij de rust toch tegen een punt achterstand aankijken: 13-14. De
thee smaakte VALTO blijkbaar erg goed, want in de tweede helft kwam Tilburg er niet aan te pas. VALTO
bleef scoren en scherpte de verdediging aan. Dit zorgde voor de tweede overwinning dit seizoen, waardoor
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men nu op een gedeelde 3 plaats staat: 28-22.
VALTO 2 speelde tegen de reserves van Tilburg. Deze ploeg had net als ons tweede nog geen punten
behaald in de eerste twee wedstrijden. Waar VALTO in de eerste wedstrijden nog moeite had met scoren,
ging dat tegen Tilburg stukken beter. Aangezien er ook nog wel veel goals werden doorgelaten, bleef het tot
het einde spannend. Het was stuivertje wisselen, maar het was toch VALTO dat het grootste deel van de
wedstrijd de voorsprong had. Na een 20-16 voorsprong leek het gespeeld, maar Tilburg kwam toch nog
terug. Men kon echter niet doordrukken, waardoor VALTO 2 met een 22-20 overwinning de eerste punten
van het seizoen mocht bijschrijven.
VALTO 3 speelde op een steenworpafstand de derby tegen Dijkvogels 3. Dat dit een ervaren ploeg is met
veel oud eerste spelers wisten we van te voren. Zet dit tegen de jeugdige spelers van VALTO 3 en je wist
van te voren dat dit een lastige pot zou kunnen worden. Dat bleek ook wel tijdens de wedstrijd. Het derde
kon leuk mee korfballen, maar miste toch net de venijnigheid om het Dijkvogels echt lastig te maken. Door
de 20-9 nederlaag heeft VALTO 3 na drie wedstrijden helaas nog geen punten.
VALTO 4 speelde met wat invallers de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar (B) 3. Deze ploeg had nog geen
punten, sterker nog, het stond zelfs op -1 punt. Valto 4 had beide wedstrijden nog gewonnen. Dat dit echter
geen gegarandeerde winst was bleek al snel. Vriendenschaar kon goed mee en maakte het VALTO 4 erg
e
lastig. Scoren is het probleem niet bij het 4 , getuige de 19 doelpunten, maar wanneer de tegenstander het
voor elkaar krijgt om er 20 te maken betekent dat toch dat de overwinning naar de gastheren ging. Het
vierde heeft nu vier punten na 3 wedstrijden en staat daarmee op een tweede plaats.
VALTO 5 speelde thuis tegen Futura 3. Het vijfde wist de eerste twee wedstrijden te winnen en kreeg dat
ook in de derde wedstrijd wederom voor elkaar. Vrij eenvoudig ook zelfs. Het vijfde was over de gehele
wedstrijd de betere partij en wist dit ook al vrij snel in de score uit te drukken. Na de 19-8 overwinning van
afgelopen zaterdag heeft het vijfde na 3 wedstrijden de volle buit, en staat het daarmee dus (gedeeld)
ongeslagen bovenaan.
VALTO 6 speelde pas de tweede wedstrijd van het seizoen. De eerste wedstrijd ging gewonnen, waardoor
men afgelopen zaterdag nog met een volle score afreisde naar Scheveningen voor de wedstrijd tegen KVS.
KVS had één van de tot dan toe twee gespeelde wedstrijden gewonnen en had dus evenveel punten als het
zesde. In een spannende wedstrijd, waarin de doelpunten schaars waren, trok het zesde uiteindelijk nipt aan
het kortste eind: 8-7.
VALTO 7 reisde af naar Pijnacker om daar tegen Avanti de eerste punten van het seizoen binnen te slepen.
Avanti had de eerste wedstrijd ook verloren en dus lagen er vooraf kansen voor het zevende. Het bleek
echter niet zo eenvoudig als wellicht gedacht. Avanti beschikt over een goede ploeg en zij lieten er geen
gras over groeien. Het zevende had moeite om mee te komen met de gastheren uit Pijnacker. Door de 16-10
nederlaag heeft het zevende na twee wedstrijden helaas nog geen punten.
VALTO 8 speelde op eigen veld de streekderby tegen ONDO uit ’s Gravenzande. In een gelijk opgaande
wedstrijd kon geen van beide teams een gaatje slaan en bleef het constant spannend. Ook al is het achtste
ons laagste seniorenteam, ze lieten toch zien een aardig balletje te kunnen gooien en de handdoek niet
zomaar in de ring te willen gooien. Omdat dit ook gold voor de gasten uit ’s Gravenzande werd de wedstrijd
afgesloten met een puntendeling: 11-11.
A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen Die Haghe A1. Na de verloren wedstrijd van vorige week was het zaak voor
de A1 om zich te herpakken tegen Die Haghe, die haar eerste twee wedstrijden wist te winnen.
Waarschijnlijk waren dat niet de betere tegenstanders in de poule, want al gauw bleek dat VALTO A1 niet
veel moeite hoefde te doen om de punten in De Lier te houden. Mat name verdedigend was Die Haghe niet
sterk en konden er veel schoten gepakt worden. Een degelijke wedstrijd, die uiteindelijk met 20-12 werd
gewonnen. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Achilles A1, die samen met Vitesse bovenaan staan met 6
punten uit 3 wedstrijden.
VALTO A2 speelde uit tegen RWA A3. In de eerste helft wilde het allemaal nog niet zo lukken, wat mede
kwam door één goed spelend heertje aan de kant van RWA. Toen de verdediging dat in de tweede helft
beter onder controle had, en het aanvallend steeds vaker lukte om te scoren, kon er steeds meer afstand
genomen worden. Ook dit keer werd er door de A2 weer flink gescoord en bij het laatste fluitsignaal stond er
een 14-18 score op het scorebord. A.s. zaterdag speelt de A2 gelijk weer tegen RWA A3, maar dan op
Lierse bodem.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Avanti B1. Het eerste gedeelte van de eerste helft ging de score gelijk op,
waarbij het ene vak zowel de doelpunten maakte als ze doorliet. Aan het eind van de eerste helft nam Avanti
een kleine voorsprong en met rust stond het 10-6. Ook de tweede helft bleef Avanti makkelijk scoren en lukte
het VALTO juist niet om aanvallend wat neer te zetten. Einduitslag: 17-8. Halverwege de competitie staat de
B1 met twee punten samen met Maassluis op de laatste plek. Avanti staat eerste met vijf punten en op de
twee plek staat ONDO met drie punten. Alles is dus nog mogelijk! A.s. zaterdag de eerste returnwedstrijd:
thuis tegen Avanti.
VALTO B2 speelde thuis tegen Dijkvogels B2. Al gauw kwam de B2 op een 1-3 achterstand, maar met rust
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was dit verschil weer weggewerkt en stond er een 3-3 ruststand op het scorebord. In de tweede helft nam
VALTO een voorsprong van een paar doelpunten en leek de wedstrijd gespeeld. Toch liet VALTO het op het
laatst nog spannend worden door Dijkvogels op één punt te laten naderen. Gelukkig wist de B2 de
overwinning wel over de streep te trekken en werd er met 10-9 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de B2 uit
tegen dit zelfde Dijkvogels en met wat meer scherpte moet het mogelijk zijn om een ruimere overwinning
mee terug te nemen op de fiets!!
VALTO B3 speelde thuis tegen Excelsior B2. Na twee gewonnen wedstrijden stond de wedstrijd tegen de
laatste tegenstander uit de poule op het programma. Deze tegenstander had pas één punt gehaald, dus
moest het mogelijk zijn om de punten in De Lier te houden. Excelsior kwam echter goed uit de startblokken
en nam brutaal een voorsprong van een paar doelpunten. Gelukkig wist VALTO al gauw orde op zaken te
stellen en werd de stand weer gelijk getrokken. In de tweede helft werd er vervolgens afstand van Excelsior
genomen en werd uiteindelijk de overwinning binnengehaald: 10-7. Na drie wedstrijden gespeeld te hebben,
staat de B3 bovenaan met 6 punten uit 3 wedstrijden. A.s. zaterdag de eerste returnwedstrijd, uit tegen
Excelsior B2.
C-jeugd
Valto C1 speelde een lastige wedstrijd tegen Maassluis C1. Valto kwam goed uit de startblokken en liet zien
wat ze in hun mars hebben. Maassluis wist echter aansluiting te houden en kwam er in de 2e helft zelfs
overheen. Als er dan in de laatste paar minuten een strafworp gemist wordt, is dat erg zuur omdat je hiermee
het gelijkspel niet meer kunt pakken. Maar zulk soort dingen gebeuren. De uitslag: 10-11. Komende week
focus op KVS waar jullie zaterdag naartoe gaan. Zij hebben na 2 wedstrijden nog geen puntverlies geleden.
Eens kijken of Valto daar verandering in aan kan brengen!
Valto C2 was vooral verdedigend erg sterk waardoor KVS weinig kansen kon creëren. Valto wist in haar
aanvallen juist wel veel kansen te creëren. Het afmaken van deze kansen is nog wel een puntje maar als er
voldoende kansen, gaan er ook altijd een paar in. De uitslag was 5-1 in het voordeel van Valto. Komende
zaterdag de return tegen KVS op ons eigen veld. De gecreëerde kansen afmaken zal nu de opdracht zijn!
Valto C3 ging op bezoek bij het meidenteam van Avanti C4. Al snel kwam Valto op voorsprong en stonden
ze 4-0 voor. Avanti kwam ook wel een paar keer tot scoren maar de 3-8 uitslag geeft een goed beeld van de
wedstrijd. Komende zaterdag komt Avanti bij ons op bezoek. Een overwinning moet dus zeker mogelijk zijn.
Valto C4 speelde uit tegen GKV C3. Valto creëerde veel kansen maar deze wilden er maar niet in. Bij de
tegenstander lukte het scoren wel. Eigenlijk hetzelfde verhaal als de wedstrijd tegen ODO. Daar zal dus aan
gewerkt moeten worden. De wedstrijd eindigde in 7-1. Komende zaterdag komt GKV op bezoek bij ons. Nu
de kansen wel afmaken en het verschil kleiner houden!
D-jeugd
Valto D1 haalde de eerste punten van deze competitie binnen tegen ONDO D1. Gezien de uitslag was het
geen zwaar bevochten overwinning: met 12-3 werden de punten vrij eenvoudig in De Lier gehouden.
Volgende week gaan jullie op bezoek bij ONDO om dit kunstje nog een keer te laten zien.
Valto D2 speelt iedere week met invallers maar dit gaat ze goed af. Ook deze week werd er weer gewonnen
en wel tegen Eureka D1. Na 50 minuten korfballen stond er 6-3 op het scorebord. Komende zaterdag zien
jullie Eureka weer, maar dan in Rotterdam. Voor de Valto-jeugd een nieuwe hoek om te gaan korfballen.
Valto D3 speelde haar tweede wedstrijd weer tegen Dijkvogels D1 waar de vorige keer 2-14 van verloren
werd. Hoe toevallig is het dan dat deze wedstrijd exact evenveel doelpunten gemaakt werden: 14-2.
Komende week komt WION D1 op bezoek. Zij hebben hun eerste wedstrijden ook verloren dus misschien
spelen zij hetzelfde niveau dan onze D3.
Valto D4 speelde thuis tegen Avanti D5. Avanti was net wat feller en beter bij de les en won daardoor de
wedstrijd met 3-9. Komende zaterdag op bezoek bij ditzelfde Avanti. Als jullie dan ook allemaal scherp en fel
zijn, kan het misschien nog spannend worden!
E-jeugd
Valto E1 heeft het heel lastig in deze poule. Afgelopen woensdag werd er bij 30 graden as flink verloren van
Weidevogels E1: 7-23. Afgelopen zaterdag tegen Avanti E1 en bij lagere temperaturen werd het gat wel
kleiner gehouden met de uitslag van 17-5 zegt voldoende over het krachtsverschil tussen beiden ploegen.
Zaterdag a.s. zijn jullie vrij.
Valto E2 zette een monsterzege neer tegen Phoenix E2 door met 25-3 te winnen. Omdat jullie in een poule
met 7 teams zitten, komen jullie iedere ploeg maar 1x tegen. Komende zaterdag spelen jullie tegen
Meervogels E2 die in de middenmoot staat.
Valto E3 speelt ook in een grote poule maar weet tot nu toe iedere wedstrijd te winnen. Zaterdag heel
eenvoudig door Avanti E4 met een eindstand van 1-14 naar de kleedkamer te sturen. De eerste 10 minuten
ging het nog gelijk op waarna de E3 los kwam. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
Valto E4 speelde thuis tegen Dijkvogels E1. Een sterke tegenstander waardoor de E4 aan de bak moest.
Beter vrijlopen en beter verdedigen was de opdracht voor de E4. Deze opdracht werd goed uitgevoerd
waardoor de E4 de punten naar zich toetrok: 11-7. Komende zaterdag treffen jullie DES die ook nog geen
puntverlies heeft geleden!
De Bijblijver, 19 september 2016

4

Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
K
TE EUK
GE EN
WE N IN APP
BS TERN ARAT
ET
HO
U
P = PRIJZUER
N
O

PE

N

Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!

an
age v
en
ig
e
A-Z in
!
r
e
e
beh

Mont

Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
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Valto E5 speelde zaterdag tegen een sterk Achilles E1. Er werden te veel plaatsfouten gemaakt waardoor er
veel balverlies was. Maar hier wordt door het team hard aan gewerkt! Helaas was Achilles echt te sterk en
werd er met 4-15 verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen Lynx E1.
Valto E6 was afgelopen zaterdag vrij. Door een zieke en een afwezige konden we geen volledig team op de
been krijgen. De wedstrijd wordt komende dinsdag ingehaald. Zaterdag a.s. zijn jullie vrij.
Valto E7 speelde een hele goede wedstrijd tegen DKC E2. Er werd eenvoudig en ruim gewonnen met 0-11.
Komende zaterdag zijn jullie vrij.
F-jeugd
Valto F1 speelde thuis tegen Phoenix F1. Valto bleek de sterkere ploeg te zijn die meer doelpunten wist te
maken dan Phoenix en dus de wedstrijd won. Na 40 minuten stond de teller op 10-6. Komende zaterdag
spelen jullie tegen KVS F1 die ongeslagen bovenaan staan.
Valto F2 kreeg Fortuna F3 op bezoek. Onze jongste spelers speelden een goede wedstrijd en wonnen met
8-2. Volgende week op bezoek bij Dijkvogels F1. Valto staat gedeeld eerste en Dijkvogels hier direct onder.
Een spannende wedstrijd dus om in de race te blijven voor het kampioenschap.

Programma komende week

Opstellingen 24-09-2016
VALTO SELECTIE IN ONDERLING OVERLEG
VALTO 3
Heren:
Dames:
VALTO 4
Heren:
Dames:
VALTO 5
Heren:
Dames:
VALTO 6
Heren:
Dames:

Aanwezig: 14.45 uur
Michael, Daniel, Thomas, Derk, Ruben K
Romy B, Aileen, Manon G, Joyce, Mariska, Rosalie
Aanwezig: 13.15 uur
Rob, Kees, Roland, Ruben, Niels K
Lisa V, Lisa R, Laura H, Mirjam, Ellen, Antoinet
Vertrek: 13.30 uur
Marco, Mark, Dennis, Jeroen, Reserve Heer
Petra, (Helma), Annemiek, Ilse, Anna, Nia, Esther
Aanwezig: 14.45 uur
Vincent, Laurens, Jesper, Bart, Nick, Wouter, Daniel V
Ryanne, Inge, Lysanne, Mandy, Nanne
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VALTO 7
Heren:
Dames:
VALTO 8
Heren:
Dames:

Aanwezig: 14.15 uur
Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Bo, Wouter
Linda, Petra, Ria, Marije, Gerda?
Aanwezig: 16.15 uur
Peter R, Bart M, Arie, Michiel, Martin B, Sjors (tweede helft)
e
Jolanda, Leonie, Marleen, Helma, Rosanne (alleen 2 helft)

Gezocht: Creatieve bestuurder (m/v)
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuw lid met Marketing & PR in de portefeuille, zoals dat zo
mooi wordt genoemd. Rosanne heeft na een meer dan verdienstelijke termijn aangegeven dat ze meer tijd
wil besteden aan haar bloeiende onderneming en dat kunnen we volledig begrijpen. Ze laat echter wel een
lege stoel achter, die we graag weer gevuld zien. Want, ieder bestuurslid is belangrijk en heeft zo zijn of haar
eigen gebied.
Wat doe je dan als bestuurslid Marketing & PR hoor ik je denken.
Kort gezegd het volgende:
• Je zorgt dat alle communicatie goed verloopt, van persberichten tot social media, maar ook de
interne communicatie. Dit voer je zo min mogelijk zelf uit, maar zorgt dat de mensen die dit doen, het
goed kunnen doen.
• Je zorgt voor de sponsoring en acties die vanuit de club worden georganiseerd. De uitvoering
hiervan ligt voornamelijk bij de sponsorcommissie, maar je bent goed op de hoogte en zorgt dat
deze commissie goed kan functioneren en weet waar de prioriteiten liggen.
• Je zorgt er voor dat alle jeugdactiviteiten kunnen worden georganiseerd, maar ook de einddag, het
jeugdkamp en het trainingsweekend. Ook hier zijn weer aparte commissies voor.
• Je zorgt er voor dat zoveel mogelijk mensen VALTO zó leuk vinden, dat ze meteen lid willen worden.
Hiervoor zijn onder andere de AdFysio Giga Kangoeroedag, het Priva Schoolkorfbaltoernooi en de
Sportmarathon voor en ook daar zijn het weer de leden die deze evenementen organiseren.
Je doet dus eigenlijk niet zo veel … nou ja, zo weinig mogelijk in de uitvoering dan. Dat is het doel. Soms is
het leuk om juist wél zelf mee te doen en vooral mee te denken. Vanuit het beleid van VALTO op jouw
terrein. Maar ook als bestuurslid over de andere onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je vergadert
één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de commissies die je
onder je hoede hebt.
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd
bij dé sportvereniging van het Westland!
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Rosanne even aan of één van de andere
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Gezocht: Financiële bestuurder (m/v)
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe Penningmeester. Chris heeft na meerdere
bestuursfuncties en dus na een lange tijd in het bestuur aangegeven dat hij zich wil richten op het
trainen/coachen van VALTO 2 en andere activiteiten buiten de vereniging en ook dat kunnen we volledig
begrijpen. Ook hij laat een lege stoel achter, die we als overgebleven bestuur weer graag gevuld zien. Want,
zonder penningmeester, geen bestuur en ook geen club.
Wat doe je dan als Penningmeester hoor ik je denken.
Kort gezegd het volgende:
• Je zorgt voor de boekhouding van de club. Je zorgt er voor dat de inkomsten en uitgaven netjes
worden geadministreerd, houdt het bestuur hiervan op de hoogte en zorgt voor financieel realisme
bij besluiten.
• Eens per jaar maak je de balans op met daarbij een analyse van hoe het seizoen verlopen is. We
zijn een mooie vereniging in een solide financiële situatie.
• Je maakt een begroting, welke gebaseerd is op het voorgaande jaar, maar ook de toekomstige
omstandigheden en plannen voor de komende jaren.
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Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine en alles wat met materiaal en
onderhoud te maken heeft. Hiervoor zijn commissies ingesteld met veel kennis en ervaring, dus
aansturen is de opdracht.

Je doet dus de administratie zoveel mogelijk zelf en op de uitvoering van exploitatie en onderhoud zie je toe.
Dat is het doel. Maar denk je mee als bestuurslid over alle onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je
vergadert één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de
commissies die je onder je hoede hebt.
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd
bij dé sportvereniging van het Westland! Daarnaast krijg je ondersteuning van Chris waar nodig, je staat er
dus in het begin zeker niet alleen voor!
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Chris even aan of één van de andere
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Van de arbitragecommissie…
Wellicht staat het niet bij iedereen nog op het netvlies maar sinds het begin van deze competitie heeft Valto
op zaterdag 23 april jl. als eerste vereniging van Nederland het certificaat ‘Arbitrageproof’ ontvangen vanuit
het KNKV. Dit houdt in dat scheidsrechters worden opgeleid en zij geven hun enthousiasme en kennis door
aan toekomstige scheidsrechters, maar ook aan de vereniging. Wij doen aan fair play, zodat het korfbal
zichtbaar sportief en veiliger wordt en koppelen hieraan het ‘KorfbalMasterz’. Korfbalmasterz is door het
KNKV in samen werking met het NOC*NSF geïntroduceerd en geeft eenieder de mogelijkheid de spelregels
van het korfbal te beheersen en dit door middel van een certificaat aan te tonen, zie ook de site van Valto.
In de gedachte van ‘Gastheerschap is Meesterschap’ heeft Valto tien gouden regels voor de ontvangst en
begeleiding van scheidsrechters omarmd en zorgen onze gastdame en gastheren dat deze wekelijks worden
nageleefd.
In de week van 3 tot 9 oktober 2016 is het weer de week van de scheidsrechter. En eenieder weet ‘zonder
scheidsrechter’ geen wedstrijd!
Om alle ploegen van Valto te kunnen laten spelen, zowel op eigen veld maar ook voor de uitspelende
wedstrijden zijn er dus scheidrechters nodig. Voor alle breedtesport wedstrijden wordt dit geregeld door de
ontvangende vereniging, dus de thuisspelende ploeg. Voor alle wedstrijdkorfbal wedstrijden wordt dit
geregeld vanuit het KNKV. Om wedstrijdkorfbal te kunnen/mogen spelen moet er dus ‘gediplomeerde’
scheidsrechters worden geleverd aan het KNKV, zodat in de wedstrijdkorfbalcompetitie kan worden
gekorfbald.
CKV-VALTO levert zes gediplomeerde scheidsrechters aan het KNKV en hierdoor kan Valto deelnemen aan
wedstrijdkorfbal competitie. Deze zes scheidsrechters fluiten veelal buiten de vereniging ergens in
Nederland.
De zogenoemde breedtekorfbal wedstrijden moeten door de ontvangende vereniging van een
scheidsrechter worden voorzien. Op het complex van Valto wordt bijna elke zaterdag breedtekorfbal
wedstrijden gespeeld. Van de F-ploegen tot de D-ploegen, van de C-ploegen tot de A-ploegen en dan ook
nog de overige senioren ploegen. Ook hier geldt ‘geen scheidsrechter’ géén wedstrijd.
Toch wil iedereen een wedstrijd korfbal spelen… En terecht!
Valto heeft vanuit de TC verplicht gesteld dat alle spelende leden, de zogenoemde ‘echte korfballers’
moeten kunnen worden ingezet om alle thuiswedstrijden in de Breedtesport van een scheidsrechter te
voorzien. Ook dit is gekoppeld aan KorfbalMasterz, zie ook op de site van Valto…
Dit kan inhouden dat een spelend lid vanaf ongeveer 15-16 jaar een enkele wedstrijd moet fluiten op eigen
veld om deze breedtekorfbal wedstrijden in goede banen te leiden. Nogmaals geen scheidsrechter, geen
wedstrijd! Belangrijk hierbij is het moment dat je bent aangewezen (hiervan ontvang je een mail, het staat op
de site en in de Bijblijver) en je bent verhinderd, dan moet jezelf voor een vervanger zorgen of door een
wedstrijd onderling te ruilen zodat wedstrijden altijd kunnen worden gespeeld.
Ook hoop ik op begrip en vooral acceptatie. Wij zijn allemaal lid van Valto geworden om ook een potje te
kunnen korfballen, toch...? En een wedstrijd fluiten draagt bij om met elkaar een sportiever speelklimaat af te
dwingen, tenslotte “echte korfballers beheersen de korfbalregels”...
Wie heeft nog een idee? Laat het even weten:
cock.matthijsse@ckv-valto.nl
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Nieuws van de Technische Commissie
En ja hoor, deze week lukte het wel! Valto 1 en 2 evenals A1
haalden de punten binnen. Valto 3 heeft het nog steeds
moeilijk, en Valto 4 moest de punten nu ook laten gaan.

Sharon in de TC !
Afgelopen week is Sharon daadwerkelijk gestart met haar rol in
de TC. Sharon treedt op als coördinator voor de E,F en Kangoeroes. Nogmaals succes Sharon!

Fluiten moet!
Hoi allemaal. Het seizoen is een paar weken oud en helaas constateren we met regelmaat dat
scheidsrechters voor de breedtesport niet verschijnen of hun wedstrijd ‘teruggeven’.
Dat fluiten belangrijk is weten we allemaal: Lees aub het stuk van de arbitragecommissie elders in deze
bijblijver.
Fluiten moeten we echt allemaal. Krijg je een uitnodiging om te fluiten (via mail, via de bijblijver EN via de
site), kom dan ook! Kan je echt niet, ruil dan zelf met iemand. Laat alsjeblieft je medekorfballers niet in de
kou staan.
Wil je tevoren afspraken maken over welke team je wel of niet kan fluiten? Of onmogelijke data doorgeven?
Dat kan natuurlijk. Mail dat aan: Arbitrage@ckv-valto.nl.

Toptrainers
Hieronder het schema.
Let op, we missen voor Valto 6/7/8 nog steeds een kandidaat die eens per 3 weken mee doet.
Toptrainers schema
Training Valto 3/4/5
Dinsdags 19.00 - 20.00

Toptrainers schema
Training Valto 6/7/8
Dinsdags 21:00 - 22:00

16-Aug

Martin vd Wel

XX

23-Aug

Kevin Barnhard

Trainer 3

30-Aug

Valto 4

Johan vd Meer

06-Sep

Martin vd Wel

Michael Dissel

13-Sep

Kevin Barnhard

Trainer 3

20-Sep

Valto 4

Johan vd Meer

27-Sep

Martin vd Wel

Michael Dissel

04-Okt

Kevin Barnhard

Trainer 3

11-Okt

Valto 4

Johan vd Meer

18-Okt

Martin vd Wel

Michael Dissel

Herhaling berichten
5 talenten van Valto in de districtsteams.
Goed nieuws voor Valto! Uit de selectiewedstrijden voor District Noordwest zijn maar liefst 5 van onze
spelers geselecteerd.
Geweldig gefeliciteerd jongens en meisjes! Het betreft:
Selectie U13 (onder 13): Romeo Kortekaas
Selectie U15 (onder 15): Laura van der Eijk
Selectie U19 (onder 19): Maaike Ridder, Thijs Dijkstra en Ruben Hoogerbrugge.
Behalve dat dit geweldig nieuws is voor deze spelers, is het ook een beloning voor de hele club. Al zoveel
jaren werken veel mensen aan het steeds beter maken van spelers en het korfbalspel. En je ziet: onze inzet
wordt beloond! Geweldig nieuws.

De Bijblijver, 19 september 2016

9

Wat betekent dit voor deze 5 mensen: Elke 2 weken zullen zij gaan trainen met het Noordwest team.
Tussendoor oefenwedstrijden en uiteindelijk uitkomen op het Korfbal Challenge Toernooi tussen kerst en
oud-en-nieuw waar gespeeld zal worden tegen de andere districten. Daarnaast zijn er voor de U19 groep
ook nog selectietrainingen en wedstrijden voor Jong Oranje. Dus wie weet wat er nog allemaal in het vat zit!
De TC gaat met de ouders en kinderen in gesprek over het inplannen van deze extra trainingen en
wedstrijden.

All-Day-Valto en oefenwedstrijden zaal
Op 5 november de All-Day-Valto, maar ook de overige oefenwedstrijden in de zaal worden al gepland. Zie
de tabel hieronder. Zet ze in je agenda!

Valto 1

Donderdag

Zaterdag

Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

27-Okt

29-Okt

31-Okt

02-Nov

03-Nov

04-Nov

05-Nov

HKD

HKD

HKD

Valto 2/3/4/5

HKD*

HKD*

Oefen

Oefen

Valto 6,7,8

Oefen

Valto A1

HKD

HKD

HKD

HKD*

Valto A2

Oefen

Oefen

Valto B1

Oefen

Oefen

Valto B2/B3

X

Oefen

Valto C1

Oefen

Oefen

Valto C2/C3/C4

Oefen

Valto D teams

Oefen

Valto E team

Oefen

Valto F teams

Oefen

* indien door naar volgende ronde in Haagse Korfbal Dagen
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Barbezetting komende week
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders
ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
• Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

22 sept

24 sept

Za

8.15-12.00

24 sept

Za

11.00-14.00

Suzanne
Ousoren
Anne Marie
Barendse
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Bezetting 2

Ben van Duijn

Ingeborg v
Velthoven

10

Bezetting 3

Ass keuken

Keuken

Datum

Dag

Bezetting 1

Bezetting 2

Za

Tijds
duur
12.00-15.00

24 sept

Bezetting 3

Mieke v Geest

????

24 sept

Za

15.00-18.00

Thelma Jansen

24 sept

Za

17.30-20.30

Noortje v
Geest
Patrick
Boeters

29 sept

Do

19.00-23.30

Vincent
Cornelisse

1 okt

Za

8.15-12.00

Helma vd Berg

Sandra Kortekaas

Dita Poot

1 okt

Za

12.00-15.00

Linda Stolk

Jan de Jong

Pámela Aarts

1 okt

Za

15.00-18.00

Barbara Prins

Claudia vd Voorn

1 okt

Za

17.30-20.30

Karin of Martin
Valstar

Nick Voskamp

Linda
Hoogendonk
Rosalie Prins

Ass keuken

Ellen Bosma

Keuken

Nick Voskamp en
Wouter Wubben

????

Frank Monna en
Jolanda Koole

Schoonmaken Villa
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen. Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar.
Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
23-09
D3
30-09
D4
07-10
B2
14-10
B3
21-10
C3
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Dat was schrikken….
To Val heeft vorige week in de zon in de luie stoel echt een poging gedaan de aan de computer
toevertrouwde tekst door te zenden naar de redactie van de Bijblijver. Nu heeft To niet zoveel verstand van
dat zenden, maar in de kolom verzonden tekst werd er melding van gedaan. Op maandagmorgen bleek dat
de postduif het werk niet op de juiste plaats had afgeleverd. Enkele uren later werd voor mij allemaal
gelukkig alsnog duidelijk……de verzonden tekst stond helemaal niet in de kolom verzonden, maar stond
klaar in POSTVAK UIT. De gedachten dat mijn computer gehackt was waren onjuist. Excuses aan de
postduif is daarom op zijn plaats.
Het maakt het voor mij deze ronde iets eenvoudiger. Ik maak gewoon gebruik van wat ik al klaar had staan.
Daar komt het. En nu maar hopen dat het wel goed gaat.
Hier is het warm, maar bij VALTO ook.
De temperaturen in het Westland zijn ook de kluts kwijt. Voor de maand september stijgen die tot ongekende
hoogte. Tijdens de wedstrijden naderen die soms het kookpunt. Als dan de afkoeling achterwege blijft dan
slaat de vlam wel eens in de pan……dan gaat het allemaal niet zoals het zou moeten gaan. Dan worden
wedstrijden verloren waarop men niet gerekend had. Bedenk echter dat je soms ook wint van ploegen die
vooraf veel hoger waren ingeschaald. Als je aan een sport doet dan weet je dat daarbij winnen en verliezen
hoort. Soms doe je dat allebei niet en dan heb je gelijk gespeeld. Ik heb wel gezien dat enkele ploegen nog
op een eerste overwinning zitten te wachten na enorme nederlagen. Houd moed….er komen andere
momenten. Er zijn ook enkele teams die alle wedstrijden hebben gewonnen……houd dat ritme vast,
doorgaan. Ik reken er op dat ook de overige teams gewoon blijven spelen. Elke wedstrijd biedt nieuwe
kansen.
En toch…. Ik heb enkele keren al de oproep gelezen voor begeleiders van een paar VALTO-teams. Ik weet
het, vanuit mijn plekkie heb ik gemakkelijk praten, maar…….Dat laten jullie toch niet al te lang duren.
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Sportende kinderen rekenen op begeleiding. Die laat je niet alleen staan. Kom op….doe het desnoods in
een deeltijdfunctie. Regel een uitbegeleider en bied je zelf aan als thuisbegeleider. Als je bang bent dat je
dan te snel opvalt kun je de verdeling ook omwisselen. Heb je eindelijk de kans op pad te gaan met een
stelletje gezellige korfballertjes, ook al zijn die soms al (jong)volwassen. Samen er iets van maken…., dat is
de uitdaging.
To Val

Complimenten van trotse moeder
Er zullen er al vele voor zijn gegaan en dan bedoel ik gezinnen binnen Valto die meerdere kinderen bij deze
leuke spontane sportieve club hebben lopen. Maar nu voor ons de eerste keer en eerste seizoen dat alle
drie onze kinderen in drie verschillende teams en niveaus rondlopen op de club. De jongste was vaak al te
vinden op Valto mee doen met de kangoeroes maar nu spelend in de F1 ben je toch een trotse ouder. Alle
drie vandaag thuis spelen. Splitsen van wie waar gaat kijken nog een stukje schrijven voor de E2 en alle
drie de kinderen zien genieten in hun spel, hun team en de gezelligheid opsnuiven en ervaren van Valto.
Want dat was het vanmorgen een en al gezelligheid ,drukte, vriendelijkheid, behulpzaamheid, interesse
naar elkaar en Hardwerkende vrijwilligers achter de Bar om ook daar iedereen te voorzien van een bakkie
koffie thee limonade voor de spelers en al het andere wat te koop is in de kantine. Wat een heerlijke trots
gevoel heb ik vanmorgen dus kunnen en mogen ervaren met het mooiste dat alle de drie de kinderen de
wedstrijden hebben gewonnen. Een groet van een trotse moeder van Drie heerlijke spelende korfballertjes.

Wedstrijdverslagen
Valto 1 – Tilburg 1
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Na de kater van vorige week zaterdag tegen ONDO (M), begonnen wij deze week weer vol goede moed en
zin toe te werken naar de wedstrijd tegen Tilburg. Manon van der Ende raakte helaas tijdens de
donderdagtraining geblesseerd en kan daardoor voorlopig niet spelen.
De eerste helft begonnen wij sterk in de aanval en namen direct het initiatief (5-3), maar in de verdediging
waren wij nog niet gefocust genoeg. Hierdoor lieten wij te gemakkelijk doelpunten door waardoor Tilburg
steeds bijbleef. Tilburg maakte goed gebruik van de foutjes die wij in de verdediging maakten. Hierdoor werd
onze voorsprong van 12-9 binnen 10 minuten omgezet in een 13-14 achterstand. Dit was dan ook de
ruststand.
Na een sterk praatje van Marrien in de rust pakten wij het de 2de helft goed op en zat de focus goed. We
gingen meer voor en met elkaar spelen en de energie spatte er vanaf de tweede helft. De doelpunten
werden uitbundig en overtuigend gevierd door de gehele ploeg, hierdoor werd het publiek ook lekker
opgezweept en getrakteerd op een mooie tweede helft. Langzamerhand konden wij een gaatje slaan van 4
doelpunten (20-16). Doordat de doelpunten bij de gehele ploeg vielen en het verdedigend beter stond,
konden we dit verschil van 4 behouden en de wedstrijd uitspelen. Het was een mooi en sterk collectief
samenspel, waardoor wij trots mogen zijn op 28 prachtige goals.
Reserves en supporters bedankt! Hopelijk tot volgende week in Zwijndrecht waar de wedstrijd tegen Albatros
op het programma staat. Albatros heeft de volle buit uit 3 wedstrijden en staat daardoor 2 punten voor op
Valto. Een mooie uitdaging om de aansluiting bij de top te houden.
Groetjes Judith

Valto 5 – Futura 3
Nog helemaal geen stukje van VALTO 5 in de Bijblijver, dat is natuurlijk niet zoals het hoort! En dan zou je
denken: de resultaten zijn zeker niet om over naar huis te schrijven?! Maar niets is minder waar…. VALTO 5
begon de competitie thuis tegen ALO 3. Duidelijk een tegenstander van minder formaat, want die werd
makkelijk aan de kant gezet met 20-6. Daarna stond de uitwedstrijd tegen DES 5 op het programma.
Duidelijk een betere tegenstander, maar VALTO maakte het vooral zelf onnodig spannend door slordig met
de kansen om te springen. Einduitslag: 13-15.
Afgelopen zaterdag dan de derde wedstrijd: thuis tegen Futura 3. Al gauw bleek dit ook een tegenstander te
zijn, die onderin de poule gaat meedraaien, want er werd met gemak afstand genomen. Met rust stond er
een 12-3 voorsprong op het scorebord. Dit had een nog veel grotere voorsprong kunnen zijn, als we de
kleine kansen er in hadden gegooid. De tweede helft liet hetzelfde beeld zien en dan met name met
betrekking tot het missen van kansen. Gelukkig kwam de overwinning nooit in gevaar, maar tegen andere
ploegen kunnen we ons dat toch echt niet permitteren. Einduitslag: 19-8. Na drie wedstrijden staan er drie
ploegen met 6 punten uit 3 wedstrijden bovenaan: Paal Centraal, ODO en VALTO. A.s. zaterdag spelen we
uit tegen Twist 4, een ploeg die met nul punten (samen met ALO en Futura) onderaan staat en dus moeten
we ook dit keer weer de punten kunnen binnenhalen.
Groetjes VALTO 5
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Valto 8 – ONDO 6
Het seizoen loopt nog niet zo goed. Het lijkt erop dat de laagste teams steeds vaker “geplukt” worden om
hogere teams op te vullen waardoor het laagste team geen complete ploeg meer op de been kan brengen.
e
Dat gebeurde met onze oefenwedstrijd en vorige week ook al. Dus afgelopen zaterdag was het pas de 2
wedstrijd waarin een jonge bekende op bezoek kwam namelijk ONDO 6.
Nu hebben we 7 heren dus moet het toch mogelijk zijn een4-tal binnen de lijnen te krijgen?
Met Bart v. M in Parijs, Arie met zere knie en ik richting Schiphol om mijn moeder van vliegveld te halen,
waren we heel blij met Bart Versteegen die reserve wilde staan. Heb ook gehoord dat door het inzetten van
Bart met 2 doelpunten een gelijkspel uit het vuur is gesleept. Het is 11-11 geworden. Zelf heb ik maar een
e
kwartier gekeken maar was ik in ieder geval getuige van het 1 doelpunt van Marco Stolze! Stoer.
Nu lijkt het net of we alleen met mannen spelen maar gelukkig hebben we Jolanda, Marleen, Fiona en
Leonie. Rosanne was ook een weekendje weg. Kan verder weinig over de wedstrijd vertellen maar ik ben
ervan overtuigd dat ook onze dames “ hun mannetje” weer gestaan hebben.
Komende zaterdag gaan we naar Meervogels. Misschien kunnen we dan na een nederlaag, een gelijkspel
wel een overwinning behalen.
Groet Peter

Valto A1 - Die Haghe A1
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Afgelopen zaterdag stond voor de A1 alweer de 3e wedstrijd op het programma, wederom een
thuiswedstrijd. Valto mocht het onder mooie omstandigheden gaan opnemen tegen Die Haghe, dat in de
eerste 2 wedstrijden de maximale 4 punten wist te behalen. Dit deden ze echter wel tegen 2 van de mindere
ploegen in de poule. Valto had daarentegen verloren van Vitesse vorige week en dus was het zaak om het
gevoel van winnen weer terug te vinden, om zo alsnog aan te sluiten bij de top in de poule. Dit moest
gebeuren zonder Thijs (pols), in plaats van hem speelde Martijn en dat deed hij niet onverdienstelijk. Al snel
werd duidelijk wie de betere ploeg was van de 2, namelijk Valto. Via 0-1 achter en een 3-2 voorsprong werd
het nog voor rust 10-2 en was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Zaak was dat Valto nu ging laten zien dat
het mentaal sterk is en dit niveau ook een hele wedstrijd kan vasthouden. Dit was ook wat er werd
afgesproken in de rust, die Valto met een 12-4 voorsprong in ging. Aanvallend is dit zeker gelukt, er werd
prima gespeeld en de doelpunten bleven vallen, uiteindelijk heeft iedereen weten te scoren! Verdedigend
ging het echter minder, we waren niet echt scherp met voorverdedigen en kregen voor het mooie net te veel
korte schotjes om onze oren. Uitslag uiteindelijk 20-12 en dat betekent gewoon een prima overwinning en
dus aansluiting bij de bovenste helft van de poule. Nog 4 wedstrijden tot de zaal, waarin we zeker in staat
moeten zijn om nog 8 punten te pakken. En als dat gebeurt start Valto het seizoen gewoon uitstekend.
Volgende week dus weer verder met een uitwedstrijd bij Achilles, tot volgende week!
De A1

VALTO B2 – Dijkvogels B2
Zaterdag 17 september hadden wij een wedstrijd tegen Dijkvogels. Na een verloren wedstrijd en een
gelijkspel, waren we toe aan een overwinning.
De opstelling was in de aanval: Luca, Fabian, Iris en Noa. En in de verdediging begonnen: Jimmy, Maté,
Julia en Liz. De wedstrijd begon matig.
In de eerste 20 minuten is er 1 x gescoord, een korte kans van Iris ging er in. Zo stond het 1-0 voor VALTO.
Daarna scoorde Dijkvogels 3x.
De 3-2 en de 3-3 zijn gemaakt door Noa. We kwamen zelfs weer op een voorsprong door een strafworp van
Julia die raak zat.
Voor de rust scoorde dijkvogels de gelijkmaker. En toen was het rust, in de rust kwam Wouter er in voor
Fabian.
Na de rust scoorde Wouter de 5-4, en na een paar gemiste kansen maakte Wouter ook de 6-4. Na de
vakwissel scoorde Julia door een schot de 7-4.
Na een doelpunt van Dijkvogels scoorde Iris met een schot de 8-5, en daarna scoorde Wouter de 9-5.
Door 2 doelpunten wed het 9-7 voor Dijkvogels, maar Wouter zorgde voor de 10-7 door een schot.
Op het einde werd het nog onnodig spannend gemaakt waardoor de eindstand 10-9 was. En was de eerste
overwinning binnen.
In de competitie zijn we van de laatste plek naar de 2 plek gestegen, en staat volgende week de zelfde
tegenstander te wachten.
En dan gaan we natuurlijk gewoon weer de punten pakken.
Wouter Dijkstra

Valto C1- Maassluis C1
We moesten zaterdag tegen Maassluis spelen. We begonnen de wedstrijd goed de eerste 20 minuten.
Daarna ging het wat minder bij ons, maar we gingen met een kleine voorsprong de rust in. Na een goed
gesprek in de rust gingen we vol goede moed weer beginnen. Maar toch kwamen ze steeds dichter bij. Aan
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het eind werd het nog even spannend, maar we konden de punten toch niet in De Lier houden. Het werd 910 voor Maassluis C1. Volgende week weer een nieuwe kans !!!
Groetjes Romy Lansbergen

KVS C2 - Valto C2
Afgelopen zaterdag speelden wij uit tegen KVS.
We begonnen fel met de wedstrijd maar we konden de kansen niet afmaken. Uiteindelijk scoorde Nida de 01 en later ook de 0-2. Wissel van vak. Na een tijdje scoorde Tessa de 0-3.
Rust.
Rosanne scoorde de 0-4 maar kort daarna scoorde KVS de 1-4. Wissel van vak. Na veel gemiste kansen
scoorde Jordi de 1-5. Dit was ook de eindstand. Volgende week spelen we weer tegen KVS maar dan thuis,
dus kom vooral kijken!
Groetjes de C2

Avanti c4 – Valto c3
Zaterdag 17 september was de dag dat het volledige team van Valto c3 vertrok naar Pijnacker voor de
wedstrijd tegen Avanti c4. Vooraf gezien kon dit best een spannende wedstrijd worden omdat elk team uit
deze poule nog bovenin mee draait en alles nog mogelijk is. We vertrokken keurig op tijd en begonnen vol
goede moed met de warming-up. Na een wel hele lange warming-up kwam het verlossende woord dat er
nog geen scheidsrechter geregeld was en die nog even ergens thuis vandaan opgetrommeld moest worden.
Gelukkig is Pijnacker niet zo heel groot en konden we met een half uur vertraging eindelijk beginnen met de
wedstrijd.
Marleen, die het even van Twan en Lysanne over had genomen omdat zij zelf een wedstrijd moesten
spelen, begon met Justin, Stan, Jolijn en Jytte in de aanval en Daan, Emma, Laura en Sanne in de
verdediging. De wedstrijd kwam gelijk goed op “stoom” en er werd gelijk lekker fanatiek gespeeld. Zo is
vanaf de zijkant goed te zien dat er steeds meer lijn in het spel komt, veel meer onderling gecommuniceerd
wordt en zelfs het samenspelen steeds beter gaat. Na 25 warme minuten stond de ruststand op 1-6 met
doelpuntenmakers Stan, Justin 2x, Daan, Emma en Yitte. In de tweede helft werd Daan gewisseld voor Mink
en mocht Ilse het van Yitte overnemen. In eerste instantie begon Avanti iets sterker en werden er vooral
veel kansen voor Valto gemist (en 2 doelpunten afgekeurd!) maar al snel werd dit hervat en werd er zelfs
nog 2x gescoord door Stan en Justin waardoor de eindstand uiteindelijk op 3-8 bleef steken. Door deze
einduitslag staat C3 nu alleen aan kop en kijken ze al uit naar volgende week naar de volgende wedstrijd
tegen (alweer) Avanti C4.
Hopelijk op een “volle” bak aan toeschouwers volgende week wensen wij iedereen alvast een fijne week met
hopelijk weer mooi weer

Valto D1- Ondo D1
De wedstrijd begon. We speelden goed over en daar was het eerste doelpunt van David! Zo te zien was
David in een goede bui want hij scoorde er nog 3!!! Ondertussen had Ondo ook hun eerste doelpunt
gemaakt. Milan en Tim scoorden daarna ook!! Even later stond het 6-2. David scoorde weer twee keer en
toen kwamen de goals van Emma, Marith en Sanne Oudheusden. Ondo scoorde er weer eentje en daarna
kwam de laatste goal van Sanne Rijsdijk. Het was een mooie wedstrijd! Het is 12-3 geworden!
Jens

Valto D3
Vandaag speelde we onze tweede wedstrijd, Dat was uit tegen de Dijkvogels D1.
De Dijkvogels speelde gelijk in de aanval en scoorde al binnen de 2e minuut.
Valto heeft moeite in de verdediging en verliest de eerste helft , paar keer een gemist schot van Valto ,
eerste helft eindigt met 6-0.
Tweede helft begint Valto met een schot helaas gemist. Maar al gauw scoort Anouk de 7-1. Daarna houdt
Valto moeite met de Dijkvogels, en wordt het 12-1. In de 20e minuut 2e helft scoort Levi de
12-2 . Valto blijft het proberen en de wedstrijd eindigt met 14-2. Voor ieder team de zelfde uitslag als twee
weken geleden toen de Dijkvogels bij Valto speelde. Helaas maar jullie bleven goed proberen.

Valto D4- Avanti D5
we begonnen de wedstrijd niet zo heel goed het was al snel 0-1 voor avanti.
even later scoorde ze de 0-2 en daarna de 0-3, de 0-4 duurde wel iets langer.
toen was het rust we stonden 0-4 achter jammer. we hebben wat gedronken en toen gingen we weer verder.
avanti scoorde de 0-5. even later kregen wij een strafworp tristan nam hem en hij zat er in 1-5 dus. daarna
scoorde danique en igor, toen was het
3-5. avanti scoorde toen en toen nog een keer en nog een keer en daarna nog een keer toen stond het 3-9
de scheidsrechter floot af en de wedstrijd was afgelopen. we hebben helaas verloren volgende keer beter.
Groetjes Iris
De Bijblijver, 19 september 2016
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Valto E1
In alle vroegte vertrok de E1 richting Pijnacker om hopelijk de eerste punten te pakken in de zware
competitie. Tim was helaas ziek, maar met Rosann was er een goede vervanger geregeld. Verder waren
uiteraard ook Isa, Jonne, Luna en Kees waren van de partij. Avanti was duidelijk beter uitgeslapen dan
Valto, want de eerste aanval was gelijk raak. De eerste kwartaal ging gelijk op, toch stond het 3-1 met een
doelpunt van Isa. In het tweede kwart begon de coach van Avanti zijn toverspreuken uit te spreken. Driehoek
maken, rugkant lopen, driehoek maken . Valto begreep er niets meer van . Toen hij ook nog om 9 uur 's
ochtends over pizza punten begon, stond Valto te kokhalzen en liep Avanti soepeltjes uit naar 9-1 met de
rust.
Na de rust pakte Kees de tips van coach Sheila op en gooide er achter elkaar 3 in.
Waar bij Valto verder de ballen er niet in wilden, lukte bij Avanti alles. De scheids wist niet wat "verdedigt"
inhield en toen coach Avanti ook zijn team nog in een "ruit" liet spelen hield het voor Valto op. Jonne scoorde
uiteindelijk de vijfde voor Valto, maar met een 17-5 nederlaag bleven de punten helaas in Pijnacker. De
strafworpen werden nipt verloren met 5-4. Al met al gestreden, maar met pizza punten op je nuchtere maag
is het lastig korfballen.
Kees en zijn vader

Valto E2 tegen Phoenix E2
Wat een heerlijke ochtend . Lekker weer, en al volop actie op Valto te beleven.
Na eerst gekeken te hebben bij Valto E4 die een mooie wedstrijd speelde en had gewonnen was het nu aan
de E2 om te spelen. Eerst begroeten en toen de fluit van de scheids, de wedstrijd begon. Al binnen de
eerste minuut spelen werd er al twee keer gescoord door Sven. Ik zat naast de supporters van de tegen
party en die hadden zoiets van als de eerste tien minuten gespeeld zijn en jullie al voorstaan met 10-0 dan
kunnen we net zo goed stoppen. Ehhh nee hoor zei ik blijf positief het kan nog alle kanten op gaan en blijven
aanmoedigen. Toch gingen de doelpunten er bij Valto erg makkelijk in. dan weer Maartje, dan weer Sanne
en Daan en zo Werd het snel 12-0 ,maar toen de tegen party scoorde en ik klapte in mijn handen om dat hij
zat voor hun en een mooie doelpunt was Vroeg Jill nog vragend waarom ik klapte. Uitgelegd dat je ook voor
hun blij mag zijn dat er toch 1 doelpunt er in gaat. Tegen de vader van een spelertje van de tegen party, zei
ik :kijk het kan nog alle kanten op Valto is er nog niet. De tweede helft een beker limonade op een pep talk
van de coach (want niet te makkelijk gaan denken altijd alert blijven) ging Valto er weer tegen aan. Ondanks
het harde werken van Phoenix was Valto te sterk en te snel en vlogen de ballen door de korf. De tweede
helft scoorde Jill ook nog lekker wat punten en zo eindigde de wedstrijd in een mooie overwinning met als
eindstand 25-3.
De moeder van Sven.

Valto E4 - Dijkvogels E1
Vandaag was ons team weer compleet. Sven speelde mee uit voorzorg voor Lucas (ging gelukkig goed met
zijn enkel). We gingen een beetje traag van start en kregen goed weerstand. De eerst helft gingen we rusten
met 1-0, gelukkig had Lucas gescoord. Tweede helft ging wat vlotter, Sven en Finne scoorde 2x en Lenne
1x. Dijkvogels wist de korf ook 2x te vinden, waardoor we met 6-2 gingen rusten. In de 5de min. van de
derde helft scoorde Michel zijn eerste doelpunt. Dijkvogels kreeg letterlijk vleugels en wisten er 5 te scoren in
de derde helft. Gelukkig scoorde Lenne weer en Michel tekende voor de 9-7. In de rust kwam Rianne ons
even oppeppen en dat heeft geholpen. Gelukkig wist Dijkvogels niet meer te scoren, Lucas en Kevin nog 1x
waardoor we de wedstrijd met 11-7 hadden gewonnen.
Sven bedankt voor het meespelen.
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Groetjes Kevin

Valto E5
Zaterdag 17 september half tien valto E5 speelt vandaag tegen achilles het is een mooie ochtend we
beginnen het de eerste 10 minuten is het meteen aan de bak achillea is sterk we komen gauw op achter
stand na de eerste kwart is het 0-6 en met rust staat het 2-8 nog niks aan de hand maar dan gaat het snel
we scoren nog twee keer maar de eindstand is 4-15 maar de doelpunten voor valto komen van lotte 2 keer
en jette 2 keer volgende week gaan we het weer proberen tot de volgende keer met groetjes van tobias en
matthieu van vliet

Valto E5 (10-09-2016)
Zaterdagmiddag 10 september ging E5 naar Pijnacker. Het was een wedstrijd die in de hitte werd gespeeld.
De kinderen hadden moeite met de warmte. Het leek wel of beide teams moeite hadden met scoren.
Het eerste kwart werd nog niet gescoord en met rust was het 1-1
Beide teams kregen weinig kansen. Alleen strafworpen die gelukkig van Avanti allemaal mist gingen.
Avanti scoorde wel makkelijker en een minuut voor het einde was de stand 3-1 en leek de wedstrijd beslist.
Echter E5 had een opleving en scoorde nog voor het laatste fluitsignaal 2 waardoor de eindstand 3-3 was.
Waarna een verkoeldende dousche de terugtocht naar De Lier kon worden aaanvaard.
Robert Vader van Robin

Valto E6 – ONDO E7 (10-09-2016)
Verzamelen om 09.20 i.v.m. de groepsfoto..................echter werd dit al snel 09.40. Sommigen lezen de app
niet he
Het zonnetje maakte veel goed en na een korte bespreking ging de wedstrijd van start. Al snel was duidelijk
dat Valto de punten in De Lier zou houden.
Snelle combinaties zorgden er voor dat ONDO achter de feiten aan moest lopen. Legio kansen, maar de bal
wilde er maar niet in. Dat klein beetje extra scherpte ontbrak nog even.
Maar aan het einde van de 1e 10 minuten wist Demi toch te scoren !! De ban was gebroken. Halverwege de
2e 10 minuten wist ook Jennifer te scoren. Weliswaar liet Valto het toe dat ONDO kansen kreeg, maar de
verdediging stond goed en vakkundig werd de wedstrijd uitgespeeld. Helaas werd er niet meer gescoord,
waardoor de eindstand op 2-0 bleef staan. In de pocket !! Eerste punten zijn binnen. Goed gedaan meiden
en Ryan !!
Gr. papa van Demi van Berkel

DKC E2 - Valto E7
Vandaag mocht de E7 gaan korfballen in Delft. Het was best vroeg vertrekken (8.00 uur).
Maar de E7 was goed uitgeslapen! Helaas was Justin er vandaag niet bij, maar we hadden een goede
invalster,Jill!
De E7 had er zin in en dat was goed te merken! Wat deden jullie het goed!
Jullie waren erg goed aan het rondspelen en verdedigen en dus konden de doelpunten niet uitblijven! En die
kwamen er, totaal wel 11!
Roos, Ben, Jill en Elise wisten allemaal,door goed samenspel de korf te vinden. DKC wist niet te scoren. Dus
jullie hebben gewonnen met 11- 0!
Jullie werden vandaag weer super gecoacht door Lisa en Naomi. Dus het is echt een super team die E7!
Jill, bedankt voor het invallen!
Eduard en Milan.

Valto F1- Phoenix F1
Afgelopen zaterdag was de eer aan Phoenix om tegen onze kanjers te mogen spelen.
Ze hadden er alle 5 weer zin in, nadat de tactiek doorgenomen was met Nikki gingen ze
vol goede moed er tegenaan.
Phoenix scoorde als eerste maar al vrij gauw scoorde Frenk de gelijkmaker. Het bleef aardig gelijk
op gaan de eerste met doelpunten van Sara en drie keer Isis gingen we de rust in met 5-3.
Het kon nog alle kanten op, dus tandje er bij de tweede helft!!!
Elise de nieuweling in ons team, kunnen we haast geen nieuweling meer noemen zo goed dat ze
meedraait en verdedigt!! Erg leuk om te zien.
De tweede helft liepen we vrij snel uit naar 8-4 door drie hele mooie doelpunten van Toon.
Het is zo knap dat ze goed de vrije speler weten te vinden en dan ook nog scoort!!
Uiteindelijk hebben we 10-6 gewonnen met de laatste twee doelpunten van Sara.
Het was weer een leuke wedstrijd om te zien! Volgende week tegen KVS kijken of het dan weer wilt
lukken!!
groetjes Frenk en Dita
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